Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
Kontakt: Mgr. Emília Talafová, Letná 418/18, 010 03 Žilina, mob. 0902484443
E-mail: emiliatalafova@gmail.com

ZÁPISNICA
zo stretnutia poslancov s občanmi Zástrania,
ktoré sa konalo dňa 19.10.2017 o 17,00 hod. v kult. Dome v mestskej časti
Zástranie

Prítomní:
viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Informovanie plnenia požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia
3. Nové požiadavky občanov
4. Diskusia
5. Záver

1. Stretnutie otvorila p. Talafová, ktorá privítala občanov, poslanca p. Ing. Pažického a
komisára MP Žilina Mgr. Matejku a ospravedlnila p. poslanca Púčka.
2. Poslankyňa p. Talafová podľa zápisnice z predchádzajúceho stretnutia poslancov
s občanmi zo dňa 27.6.2017 informovala o stave plnenia požiadaviek. Požiadavky občanov
boli predložené jednotlivým odborom Mestského úradu v Žiline a daným inštitúciám
v spojení s požiadavkami občanov na vybavenie.

- Opakovaná požiadavka zavedenie vodovodu do Domu smútku a zrekonštruovanie WC .
Zaradené do investičného plánu v roku 2018.
- Premiestnenie oznamovacej tabule na druhú stranu medzi stromy nad chodník v areály
cintorína.
Tabuľa je postavená podľa VZN nemôže byť na opačnej strane, nakoľko by bolo zneistenie
občanov.
- Opätovná požiadavka na asfaltovú drť: Kubov dvor, Do Magúr, Belajov dvor.
Požiadavka splnená.
- Kosenie a údržba mestských pozemkov na Starej dedine.
Požiadavka splnená.
- p. Podsedlý – pod cintorínom sa v zime robí ľad zabezpečiť odstraňovanie, nakoľko v tom
čase nemôžu vyvážať odpad. Opraviť rigol, ktorý je v zlom stave.
Požiadavka splnená.
- p. Janušová – vybudovanie novej autobusovej zastávky MHD kvôli uliciam Družstevná,

-

-

-

-

Na Skotňu, zväčšuje sa počet obyvateľov a hlavne v týchto častiach žije veľa starších
ľudí.
Nie je možné technické prevedenie tejto požiadavky, nakoľko komunikácie nie sú
prístupné na otáčanie autobusov MHD.
Na ulici Hore humnami na konečnej zastávke MHD je otvorená šachta, ktorú je potrebné
uzavrieť.
Požiadavka splnená.
p. Peško – oprava výtlkov a jám na komunikácii Na Skotni. Cesta je v dezolátnom stave.
Oprava výtlkov a jám sa bude robiť po zimnej údržbe.
Na ulici Hore humnami urobiť jednosmernú cestu z ulice J. Mičicu smerom dole.
Musia súhlasiť všetci občania a musí byť zhotovený projekt.
Na konečnej zastávke MHD vyriešiť dopravné značenie.
Požiadavka je v riešení.
Odvoz starých stoličiek z cintorína (Žilbyt).
Požiadavka splnená.
Častejšie obhliadky MP najmä počas letných prázdnin Pod cintorínom, za družstvom, na
športovom ihrisku a hlavne v nočných hodinách.
Požiadavka splnená.
Vrátiť naspäť k cintorínu veľkokapacitný kontajner.
Nie je to možné, ale budú pridané 1-2 veľkokapacitné nádoby.
Zabezpečiť kľúče od Domu smútku pre pani kostolníčku (Žilbyt).
Nie je to možné, nakoľko pani Patajová je zodpovedná za majetok, ktorý je tam, má
školenie BOZ a požiarne školenie. Žilbyt k takejto zmene nepristúpi.
p. Ondrášková – opraviť ulicu Do Magúr, nakoľko je vo veľmi zlom stave.
Požiadavka splnená.
Urgentne vyriešiť komunikáciu na ulici Stará dedina, ktorá je vo veľmi zlom stave. Po
ukončení stretnutia bola uskutočnená obhliadka tejto ulice obidvoma poslancami, ktorí
konštatovali, že túto požiadavku je nutné okamžite riešiť.
Požiadavka splnená čiastočne.

3. Nové požiadavky:
- Opätovná požiadavka jednosmernej ulice Hore humnami z ulice Jána Mičicu.
- Zvolať mimoriadne stretnutie - vybudovanie novej autobusovej zastávky MHD
kvôli uliciam Družstevná a na Skotňu. Zvyšuje sa počet obyvateľov a hlavne v týchto
častiach žije veľa starších ľudí.
- Opätovná požiadavka opravy výtlkov a jám na uliciach: Stará dedina, Na Skotni, Jašov dvor,
Do Magúr, Jána Mičicu, Kožov dvor, Belajov dvor.
- Na Kultúrnej ulici opraviť výtlky od obchodu Jednota po konečnú zastávku MHD.
- Prizvať p. Ing. Rolku z odboru dopravy na stretnutie poslancov s občanmi Zástrania.
- Orezať stromy na konečnej zastávke MHD /orech, jaseň/.
- Častejšie obhliadky MP pod cintorínom a pri bufete Minéza.
- Občania si vyžadujú urgentné riešenie kanalizácie v Zástraní.
- Opätovná požiadavka o vrátenie veľkokapacitného kontajneru ku cintorínu nakoľko sa
robia čierne skládky.
- Opätovná požiadavka o kľúče z Domu nádeje pre pani kostolníčku.

- Požiadať SEVAK, aby dal do pôvodného stavu komunikáciu na ulici Stará dedina pri dome
pána Bitušíka.
- Občania žiadajú, aby na jeseň namiesto 1x bol 2x umiestnený kontajner.
- Pohrabanie a odvoz lístia na cintoríne.
4. Diskusia:
Pani poslankyňa Talafová poďakovala predsedkyni a ženám z Jednoty dôchodcov, ktoré
pomohli pri slávnosti odovzdania erbu. Zároveň sa poďakovala za kultúrny program:
hudbe Juraja Škorvánka a súkromnej ZUŠ Budatín. Erby budú visieť na budove materskej
školy, kultúrnom dome a na budove DSS mužov a pri vstupe do mestskej časti Zástranie.
Za pomoci žien z Jednoty dôchodcov sa vyčistil balkón v kultúrnom dome.
Boli odvezené staré stoličky a staré svietidla v KD boli nahradené novými.
Poďakovanie patrí ženám z Jednoty dôchodcov, ktoré vyčistili v Dome nádeje vonkajšiu
dlažbu.
Čerpanie pohotovostného fondu:
309,39 € Erb
159,11 € Deň matiek
200,- € Úcta k starším
Z pohotovostného fondu kapitálových výdavkov v tomto roku pôjde 5.300,- € na vonkajšie
osvetlenie cintorína.
V diskusii sa občania informovali ako je to s komasáciou.
Pani poslankyňa odpovedala, že to nie je v kompetencii Mesta, ale Okresného úradu, ktorý
to rieši cez prípravnú komisiu a je na to projekt, ktorý trvá niekoľko rokov.
Na záver pani Talafová informovala občanov o kanalizácii. V roku 2018 SEVAK zaradí do
investičného plánu spracovanie štúdia odkanalizovania a rozšírenia vodovodov m.č.
s návrhom alternatív riešenia m.č. Zástranie.

5. Záver:
Zasadnutie ukončila pani Talafová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a teší
sa na ďalšiu spoluprácu. Všetky podnety občanov budú odoslané k prednostovi MsÚ, ktorý
ich odovzdá na kompetentné miesta vedúcim odborov MsÚ v Žiline.

Vypracovala: Mgr. Emília Talafová

.......................................................
Predseda výboru Ing. Ján Pažický

...........................................................
sekretár výboru Mgr. Emíla Talafová

